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Tisková zpráva, Praha 21. 11. 2013 - XXII. Strahov Cup 
se statutem Mistrovství ČR 2013 v plavání t ělesně postižených 

sobota 23. 11. 2013  
 

• 135 plavc ů ze 3 zemí a 12 sportovních klub ů je p řihlášeno do XXII. ro čníku nejstaršího 
plaveckého závodu vozí čkářů v ČR 

• krom ě domácích plavc ů uvidíme na startu i sportovce ze Slovenska a jednu  maďarskou 
plavkyni 

• závod je po řádán se statutem Mistrovství republiky a záštitu na d ním p řevzal primátor 
Hlavního m ěsta Prahy RNDr. Tomáš Hude ček a starostka Prahy 6 Ing. Marie 
Kousalíková, kte ří předají nejlepším plavc ům ceny 

• při p ředávání je doprovodí ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirk ů, čtyřnásobný 
paralympijský vít ěz Martin Ková ř, olympijský vít ěz Lukáš Pollert a legenda 
undergroundu Tony Duchá ček 

• v závod ě i p ři vyhlášení uvidíme i reprezentanty Českého svazu t ělesně postižených 
sportovc ů, kte ří na srpnovém MS v Montrealu získali jedno st říbro a p ět finálových 
umíst ění 

• tato čtve řice plavc ů bude ve čer ocen ěna v rámci XIV. Vyhlášení nejlepších plavc ů roku 
– Kate řina Lišková, st říbro na 50m znak, Vojt ěch Fran ěk, 2 x finále na 50m znak a 100m 
volný zp ůsob a 3 x český rekord, Tomáš Hlavinka, 5. místo na 50m prsa, Jana 
Berušková, premiérová ú čast na MS 

• závod a vyhlášení je v koncentrované podob ě prezentací unikátního programu 
KONTAKTU bB, který na po čátku 90. let vzniknul ze spolupráce Martina Ková ře, dnes 
čtyřnásobného paralympijského vít ěze a jeho trenéra Jana Nevrkly 

• parket plný kol pak roztan čí tradi čně Garáž s Tony Duchá čkem, táborští Flying Parties a 
kolem p ůlnoci vše stylov ě uzav ře kníže pornofolku Záviš 

• sou částí večera bude i tradi ční sout ěž v nakládaných utopencích XVIII. MRU Č – 
Mistrovství republiky utopenc ů českých, kdy plavci symbolicky naloží utopence a 
odborná degusta ční komise je po p řísaze vyhodnotí 

• pro všechny ú častníky je nachystáno p ředváno ční filé se salátem, laická degustace 
sout ěžících utopenc ů a krom ě nealko nápoj ů od Cocal Coly i pivní mok ze Svijan a víno 
z Vinice Hnanice, vše díky ochot ě podporovatel ů 

• závod a slavnostní ve čer jsou tradi čně neseny atmosférou sounáležitosti, pochopení a 
porozum ění 

 
KONTAKT bB jedním dechem  

Unikátní projekt plavání tělesně postižených •••• 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně 
do programu •••• Plave se ve střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary, České Budějovice ••••  Díky školicímu 

programu KONTAKTU bB plavou tělesně postižení i v dalších osmi místech v ČR •••• 1000 plavců 
s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě KONEV autorů KOvář-NEVrkla 

vytvořené zakladateli programu •••• V letech 1995 – 2013 získali plavci vzešlí z programu KONTAKT na 
Letních paralympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy 83 medailí •••• Tři zlaté 

medaile Martina Kováře v Aténách 2004 jsou historicky největším úspěchem českého sportovce na 
Letních paralympijských hrách 

 
Termín a místo konání akce:   23. listopadu 2013 
Plavecké závody:   09:30 – 18.00 plavecký bazén Strahov, tribuna spartakiádního 

stadionu, Vaníčkova 2b, Praha 6 
Slavnostní ve čer:   20:00 XIV. Vyhlášení nejlepších plavců roku, menza SÚZ ČVUT, 

Jezdecká 1920, Praha 6 – večeře a občerstvení do 19.00 
 
V příloze naleznete text tiskové právy ve wordu, pozvánku s programem závodů, pozvánku na 
slavnostní večer a propozice závodu. 
Jan Nevrkla, předseda KONTAKTU bB a ředitel závodů 
T: 606 637 097, email: nevrkla@kontaktbb.cz  


